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Spis treœci

�Monta¿, uruchomienie i eksploatacja urz¹dzenia mog¹ byæ dokonywane 
tylko przez fachowy personel.

� Przez fachowy personel nale¿y rozumieæ osoby, które dziêki zawodowemu
wykszta³ceniu, wiedzy i doœwiadczeniu oraz znajomoœci odnoœnych norm 
potrafi¹ rozpoznaæ i oceniæ potencjalne zagro¿enia.

�W wypadku urz¹dzeñ w wykonaniu iskrobezpiecznym personel musi 
posiadaæ wykszta³cenie, przeszkolenie lub uprawnienia, które upowa¿niaj¹
do prac przy urz¹dzeniach iskrobezpiecznych w instalacjach zagro¿onych
wybuchem.

�W wypadku powstania zagro¿eñ spowodowanych dzia³aniem 
przep³ywaj¹cego medium,  ciœnienia steruj¹cego i ruchomych czêœci 
nale¿y podj¹æ odpowiednie kroki.

� Je¿eli wysokie ciœnienie steruj¹ce spowoduje powstanie niedozwolonych 
si³, nale¿y ograniczyæ ciœnienie zasilaj¹ce stosuj¹c odpowiedni¹ stacjê 
redukcyjn¹.

� Sprê¿yny w si³owniku s¹ napiête wstêpnie, otworzenie si³ownika wymaga 
specjalnych narzêdzi i z tego powodu powinno byæ przeprowadzane tylko 
przez producenta.

�Wymagany jest odpowiedni transport i sk³adowanie urz¹dzeñ.
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1. Budowa i sposób dzia³ania

Si³owniki przeznaczone s¹ do zabudowy
na zaworach serii V2001 typ 3321, 3323,
3531, 3535, typu 3214 (DN 65 do 100) 
i typu 3260 (DN 65 i 80).
Po zabudowie na zaworach powstaj¹ 
zawory z si³ownikami pneumatycznymi
(V2001-PP) lub zawory z si³ownikami 
elektropneumatycznymi (V2001-IP). 
Si³owniki sk³adaj¹ siê z obu os³on membrany,
membrany rolkowej i sprê¿yn. 
Zawory z si³ownikami elektropneumatycznymi,
dzia³aj¹ce w regulacyjnym trybie pracy 
wyposa¿one s¹ dodatkowo w przetwornik
i/p oraz pneumatyczny system steruj¹cy.
W si³ownikach z po³o¿eniem bezpieczeñstwa
"trzpieñ wysuwany na zewn¹trz" przetwornik
i system steruj¹cy umieszczone s¹ w dolnej,
a w si³ownikach z po³o¿eniem bezpieczeñ-
stwa "trzpieñ wci¹gany do wewn¹trz" 
w górnej os³onie membrany.
Ciœnienie steruj¹ce wytwarza na powierzch-
ni membrany si³ê, któr¹ równowa¿y si³a na-
piêcia sprê¿yn umieszczonych w si³owniku.
Przy spadku ciœnienia steruj¹cego sprê¿yny
zamontowane w górnej lub dolnej komorze
membrany okreœlaj¹ kierunek dzia³ania 
i funkcjê po³o¿enie bezpieczeñstwa. 

Trzpieñ si³ownika wysuwany na zewn¹trz:
Zanik ciœnienia steruj¹cego powoduje 
zamykanie zaworu przelotowego.

Trzpieñ si³ownika wci¹gany do wewn¹trz:
Zanik ciœnienia steruj¹cego powoduje 
otwieranie zaworu przelotowego.

Si³owniki elektropneumatyczne

Sygna³ steruj¹cy o zakresie 4 do 20 mA 
z regulatora doprowadzany jest do prze-
twornika i/p i przetwarzany na proporcjo-
nalny sygna³ ciœnieniowy.
Sygna³ ten wytwarza na membranie pomia-
rowej (11) si³ê porównywan¹ z si³¹ napiêcia
sprê¿yny (13). Ruch membrany pomiarowej
przenoszony jest poprzez dŸwigniê (12) na
wy³¹cznik  mechaniczny (15) wysterowuj¹c
odpowiedni sygna³ steruj¹cy.
Zmiana sygna³u wejœciowego powoduje 
odpowiedni¹ zmianê po³o¿enia trzpienia 
si³ownika.

Funkcja szczelnego zamykania:

Przekroczenie przez sygna³ steruj¹cy okreœ-
lonej wartoœci powoduje ca³kowite odpo-
wietrzenie lub napowietrzenie si³ownika.
Typ 3372-0(3/5)1x i -0(3/5)3x
w wyniku spadku sygna³u steruj¹cego 
poni¿ej 4,08 mA nastêpuje odpowietrzenie
si³ownika i szczelne zamkniêcie zaworu
regulacyjnego za pomoc¹ sprê¿yn si³ownika.
Typ 3372-0(3/5)2x i -0(3/5)4x
w wyniku wzrostu sygna³u steruj¹cego 
powy¿ej 19,92 mA nastêpuje napowietrzenie
si³ownika, a powstaj¹ce ciœnienie powoduje
szczelne zamkniêcie zaworu regulacyjnego.
Na nastawniku punktu zerowego (14) 
i potencjometrze zakresu (10.1) nastawiane
s¹ wartoœci pocz¹tkowe i koñcowe zakresu
sygna³u wejœciowego. Wartoœci te mo¿na
skorygowaæ po zamontowaniu si³ownika na
zaworze.
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1.1 Dane techniczne
Si³ownik Pneumatyczny si³ownik

do zaworu V2001-PP
Si³ownik elektropneumatyczny

do zaworu V2001-IP

Po³o¿enie 
bezpieczeñstwa

typ 3372

Trzpieñ si³ownika 
wysuwany (FA)
Trzpieñ si³ownika 
wci¹gany (FE)

- 0(1/4)11

- 0(1/4)21

- 0(1/4)31

- 0(1/4)41

- 0(3/5)11

- 0(3/5)21

- 0(3/5)31

- 0(3/5)41

- 0(3/5)32

- 0(3/5)42

- 0(3/5)33

- 0(3/5)43

Skok nominalny 15 15 (12, 6) 1) 15 15 12 6

Sprê¿yna pomiarowa 1 1 2 3

Zakres sygna³u          FA
steruj¹cego      FE

2,1...3,3
0,4...1,4

1,4...2,3 1)

1,4...2,3  1)
2,1...3,3
0,4...1,4

1,4...2,3
1,4...2,3

1,4...2,1
1,6...2,3

1,4...1,8
1,9...2,3

Ciœnienie zasilaj¹ce max. 6 bar max. 6 bar 2) max. 6 bar max. 4 bar

Wartoœæ zadana 4 do 20 mA, pr¹d minimalny 3,6 mA
obci¹¿enie�� 6 V (300 Ohm przy 20 mA)

Nastawa szer. zakresu za pomoc¹ potencjometru 25% skoku

Kierunek dzia³ania wprost, nastawiony na sta³e

Charakterystyka liniowa, odchy³ka liniowoœci � 2%

Histereza �� 1%

Wp³yw po³o¿enia � 7%

Funkcja szczelnego 
zamykania  (wy³¹czana
za pomoc¹ mostka) 

otwieranie zaworu dla w � 4,08 mA,
amykanie zaworu dla w � 19,92 mA

histereza: 0,09 mA

Zu¿ycie powietrza 
w stanie ustalonym

przy w = 100 %: 6 bar � 200 ln/h 
                4 bar � 160 ln/h

Zakres temperatury –35 do 90°C –30 do 70°C

Stopieñ ochrony IP 54  opcjonalnie ochrona przeciwwybuchowa EEx ia II C T5

Ciê¿ar           kg 3,3 3,7

Nadajnik stanów granicznych

Stopieñ ochrony
przeciwwybuchowej

hermetyczne zamkniêcie EEx d II C T6 zgodnie z PTB- Nr. Ex-79/1016 

Obci¹¿alnoœæ napiêcie zmienne: 250 V / 5 A     napiêcie sta³e: 250 V / 0.4 A

Dop. temp.  otoczenia –20 do +60°C

Stopieñ ochrony IP 66

Ciê¿ar        ok. kg. 0,4

1) dla zaworów o skoku 12 mm zakres dla FA wynosi: 1,4 do 2,1 a dla FE: 1,6 do 2,3; 
przy skoku 6 mm zakres dla FA wynosi: 1,4 do 1,8 a dla FE: 1,9 do 2,3 bar

2) dla skoku 12 i 6 mm maks. ciœnienie zasilaj¹ce wynosi: wartoœæ koñcowa + 2 bar
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2. Monta¿ si³ownika na zaworze

Wskazówka:
Przed monta¿em si³ownika o dzia³aniu 
"na zewn¹trz" na jarzmie zaworu nale¿y
doprowadziæ ciœnienie, które spowoduje
przynajmniej lekkie wci¹gniêcie trzpienia 
si³ownika.

W przypadku braku ciœnienia steruj¹cego
lub, dla si³ownika elektropneumatycznego,
sygna³u pr¹dowego nale¿y dokrêciæ nakrêtkê
szeœciok¹tn¹ (6) za pomoc¹ klucza szczêko-
wego SW 36 w kierunku przeciwnym do 
napiêcia wstêpnego sprê¿yn.
W wypadku si³owników o dzia³aniu "do 
wewn¹trz" doprowadzenie ciœnienia steru-
j¹cego konieczne jest tylko do umocowania
sprzêg³a.
W zaworach trójdrogowych wyci¹gniêty 
z korpusu zaworu trzpieñ grzyba mo¿e nie
zetkn¹æ siê z trzpieniem si³ownika. W takim
przypadku do górnej czêœci si³ownika nale¿y
doprowadziæ ciœnienie steruj¹ce, aby trzpie-
nie grzyba i si³ownika siê zetknê³y i aby
mo¿na by³o zamontowaæ sprzêg³o.
W si³owniku elektropneumatycznym mo¿na
pod³¹czyæ manometr ciœnienia steruj¹cego
(nale¿y przedtem wykrêciæ korek 
(8.7, rys. 3).

Monta¿ z wykorzystaniem ciœnienia
steruj¹cego lub sygna³u pr¹dowego

1. W wypadku si³ownika pneumatycznego
do bocznego przy³¹cza (8.5) znajduj¹-
cego siê na dolnej komorze membrany
nale¿y doprowadziæ ciœnienie steruj¹ce
3 bar.
W celu przesuniêcia trzpienia si³ownika
elektropneumatycznego do przy³¹cza
zasilaj¹cego "Supply" nale¿y doprowa-
dziæ ciœnienie 3 bar, a do wejœcia syg-
na³ steruj¹cy 10 mA.

2. Odkrêciæ nakrêtkê szeœciok¹tn¹ (6)
znajduj¹ca siê na jarzmie zaworu 
i zamontowaæ si³ownik, którego trzpieñ
zosta³ wci¹gniêty do œrodka przez 
ciœnienie steruj¹ce.

3. Ustawiæ si³ownik i dokrêciæ nakrêtkê
szeœciok¹tn¹ (SW 36) przy momencie
doci¹gaj¹cym min. 150 Nm.

4. Wysun¹æ trzpieñ grzyba (3), aby 
zetkn¹³ siê z trzpieniem si³ownika.

5. Za³o¿yæ po³ówki sprzêg³a i przykrêciæ
œrubami mocuj¹cymi.
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3. Przy³¹cza

3.1 Przy³¹cza pneumatyczne

Przy³¹cza pneumatyczne mog¹ byæ wykonane
jako otwory z gwintem G 1/8 w wypadku
si³owników pneumatycznych i G 1/4 w wy-
padku si³owników elektropneumatycznych.
Mo¿na stosowaæ typowe wkrêcane po³¹czenia
gwintowane do rur metalowych i miedzianych
lub przewodów z tworzywa sztucznego.

Wa¿ne! Doprowadzane powietrze musi
byæ suche, nie mo¿e zawieraæ oleju i kurzu.
Nale¿y przestrzegaæ przepisów dotycz¹cych
reduktorów pod³¹czanych przed urz¹dze-
niem. Przed pod³¹czeniem nale¿y sprawdziæ
dro¿noœæ przewodów ciœnieniowych. 

Wymagane ciœnienie zasilaj¹ce uzale¿nione
jest od zakresu sygna³u steruj¹cego i kierun-
ku dzia³ania si³ownika (po³o¿enia bezpie-
czeñstwa). Zakres sygna³u steruj¹cego na-
niesiony jest na tabliczce znamionowej, 
kierunek dzia³ania oznaczony jest jako FA
lub FE ewent. za pomoc¹ symbolu.
Si³ownik pneumatyczny:
�W wypadku si³owników o dzia³aniu 

"na zewn¹trz" ciœnienie steruj¹ce nale¿y
doprowadziæ do dolnej, a w wypadku 
si³owników o dzia³aniu "do wewn¹trz"
do górnej komory membrany.
Przy³¹cze po przeciwnej stronie nale¿y
zabezpieczyæ korkiem odpowietrzaj¹cym.

Si³ownik elektropneumatyczny:
� Powietrze zasilaj¹ce doprowadziæ 

do przy³¹cza "Supply".
W si³ownikach typu 3372-0(3/5)1x i -0
(3/5)3x z po³o¿eniem bezpieczeñstwa 
"zawór zamkniêty" (dla zaworów przeloto-

wych i k¹towych) ciœnienie zasilaj¹ce powinno
wynosiæ 0,5 bar pow. górnej granicy zakresu.
Trzpieñ si³ownika wci¹gany do wewn¹trz
przy wykorzystaniu si³y sprê¿yn FE:
(Typ 3372 -0(3/5)2x i -0(3/5)4x)
Po³o¿enie bezpieczeñstwa "zawór otwarty"
(dla zaworów przelotowych i k¹towych)
Ciœnienie steruj¹ce powinno byæ tak wysokie,
aby umo¿liwiæ szczelne zamkniêcie zaworu
równie¿ przy maksymalnym dla danej insta-
lacji ciœnieniu przed zaworem. Wymagane
ciœnienie zasilaj¹ce dla zaworów ze szczel-
nym zamkniêciem zawarte jest w instrukcji
obs³ugi i monta¿u danego zaworu lub obli-
czane jest w przybli¿eniu na podstawie 
maksymalnego ciœnienia steruj¹cego pstmax:

pstmax = F + 
d2 � � � �p

4 � A
   [bar]

d = œrednica gniazda [cm]
�p = ró¿nica ciœnieñ na zaworze [bar]
A = powierzchnia membrany si³ownika [cm2]
F = wartoœæ koñcowa zakresu nominalnego

  sygna³u steruj¹cego [bar]
Je¿eli powy¿sze parametry nie s¹ znane, ciœ-
nienie steruj¹ce nale¿y obliczyæ nastêpuj¹co:
wymagane ciœnienie steruj¹ce = wartoœæ
koñcowa min. zakresu sygn. steruj¹cego + 1 bar
WskaŸnik ciœnienia steruj¹cego:
W celu kontroli ciœnienia steruj¹cego mo¿na
zamontowaæ na komorze membrany 
w miejscu korka (8.7) manometr 
z gwintowanym przy³¹czem G 1/8.

Uwaga! Je¿eli zachodzi potrzeba wy³¹cze-
nia zaworu regulacyjnego, nale¿y tego do-
konaæ jedynie za pomoc¹ sygna³u steruj¹ce-
go, a nie powietrza zasilaj¹cego. 
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3.2 Przy³¹cze elektryczne

(dotyczy tylko si³ownika elektropneumatycz-
nego)
1. Odkrêciæ œrubê mocuj¹c¹ we wtyczce

(8.8) i wyj¹æ wtyczkê z podstawki na
korpusie si³ownika.

Wskazówka: Nie odkrêcaæ podstawki 
z korpusu, poniewa¿ tylko w takim po³o¿e-
niu pod³¹czenie masy jest prawid³owe.

2. Wyj¹æ œrubê z wtyczki i zdj¹æ gumow¹
uszczelkê.

3. Zdj¹æ obudowê wtyczki za pomoc¹ 
œrubokrêta.

4. Przewody sygna³u steruj¹cego popro-
wadziæ przez przepusty kablowe Pg 
w obudowie wtyczki i przykrêciæ do 
zacisków 1+, 2– i do masy.

5. Za³o¿yæ obudowê wtyczki tak, aby
przepust skierowany by³ w odpowiednim
kierunku (obudowê mo¿na przekrêciæ 
o 90° we wszystkich kierunkach).

6. Za³o¿yæ gumow¹ uszczelkê.
7. Wtyczkê w³o¿yæ w gniazdo w korpusie

si³ownika i przykrêciæ za pomoc¹ œruby
mocuj¹cej.

Rys. 4 · Pod³¹czenie do zacisków

1(+)

2(-)

miejsce na w³o¿enie 
œrubokrêta

uszczelka 
gumowa

obudowa wtyczki

wtyczka z przodu

wtyczka z ty³u
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4. Kontrola i nastawa punktu
zerowego i zakresu

(dotyczy tylko si³ownika elektropneumatycz-
nego)

Wskazówka!
Nastawê przeprowadzaæ tylko po zamonto-
waniu si³ownika na zaworze!

Poprzez nastawê punktu zerowego i zakresu
okreœla siê wartoœæ pocz¹tkow¹ i koñcow¹
dla si³ownika. 
Zmiana sygna³u steruj¹cego z regulatora
od 4 do 20 mA musi powodowaæ zmianê
skoku zaworu w zakresie od 0 do 100%.
Nastawa punktu zerowego nastêpuje 
zawsze dla zaworu ca³kowicie zamkniêtego.
Na przyk³ad w wypadku zaworu przeloto-
wego zamkniêtego w po³o¿eniu bezpieczeñ-
stwa (si³ownik typu 3372-0(3/5)1x 
i -0(3/5)3x z trzpieniem wysuwanym na
zewn¹trz) punkt zerowy nale¿y nastawiæ
dla wartoœci 4 mA, a wartoœæ koñcow¹ dla
20 mA. 
W wypadku zaworu przelotowego otwarte-
go w po³o¿eniu bezpieczeñstwa (si³ownik
typu 3372-- 0(3/5)2x und -0(3/5)4x 
z trzpieniem wci¹ganym do œrodka) punkt
zerowy nale¿y nastawiæ dla wartoœci 20 mA,
a wartoœæ koñcow¹ dla 4 mA.

Wa¿ne!
Punkt zerowy i zakres dzia³ania si³ownika
elektropneumatycznego dla skoku nominal-
nego s¹ nastawiane przez producenta.

Zaleca siê jednak sprawdziæ przynajmniej
punkt zerowy po zamontowaniu si³ownika
na zaworze w nastêpuj¹cy sposób:
1. Do wejœcia sygna³u steruj¹cego pod³¹-

czyæ sygna³ z nadajnika pr¹dowego, 
a do wejœcia "Supply" ciœnienie zasila-
j¹ce.

2. Po odkrêceniu œruby mocuj¹cej 
odsun¹æ na bok os³onê (8.9).

3. Wyj¹æ zworê, aby wy³¹czyæ funkcjê
szczelnego zamykania.

Punkt zerowy nastawiæ za pomoc¹ nastaw-
nika (14), a zakres za pomoc¹ potencjome-
tru (10.1).

Wa¿ne!
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e ka¿da zmiana zakresu
powoduje przesuniêcie punktu zerowego, 
a tym samym koniecznoœæ jego ponownego
nastawienia.
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4.1 Si³ownik z po³o¿eniem bezpie-
czeñstwa "trzpieñ wysuwany
na zewn¹trz"

Punkt zerowy (wartoœæ pocz¹tkowa) 

1. Na zadajniku pr¹dowym ustawiæ 
wartoœæ sygna³u wejœciowego 4 mA.

2. Nastawnik (14) obracaæ do czasu 
zmiany po³o¿enia trzpienia grzyba.

3. Zmniejszyæ do zera i ponownie zwiêk-
szaæ sygna³ wejœciowy, zwracaj¹c 
uwagê, czy przy wartoœci 4(+0,1) mA
trzpieñ grzyba siê poruszy.

4. Skorygowaæ ró¿nicê na nastawniku (14).
Obrót nastawnika w lewo powoduje
wczeœniejsz¹, a obrót nastawnika 
w prawo póŸniejsz¹ zmianê po³o¿enia
grzyba zaworu.

Punkt koñcowy (zakres)

5. Po nastawieniu zera podwy¿szyæ 
sygna³ pr¹dowy z zadajnika do 20 mA.
Przy wartoœci koñcowej 20(–0,1) trzpieñ
grzyba zaworu powinien wykonaæ pe³ny
skok.

6. Na potencjometrze zakresu (10.1) nasta-
wiæ wartoœæ koñcow¹.
Obrót potencjometru w prawo zwiêksza,
a obrót w lewo zmniejsza skok grzyba
zaworu.

7. Po dokonaniu korekcji sygna³ steruj¹cy
zmniejszyæ do zera i ponownie zwiêk-
szyæ. Sprawdziæ punkt zerowy (4 mA)
oraz wartoœæ koñcow¹ (20 mA).

8. Korekcjê powtarzaæ do momentu 
uzyskania prawid³owych wartoœci.

9. W³o¿yæ zworê, aby uruchomiæ funkcjê
szczelnego zamykania.

Rys. 5 · Si³ownik typu 3372-03(5)1x i -03(5)3x z trzpieniem wysuwanym na zewn¹trz

potencjometr nastawy zakresu (10.1)

zwora (16)

os³ona (8.9)

nastawnik punktu zerowego (14)
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4.2 Si³ownik z po³o¿eniem bezpie-
czeñstwa "trzpieñ wci¹gany 
do wewn¹trz"

Punkt zerowy (wartoœæ pocz¹tkowa)

1. Na zadajniku pr¹dowym ustawiæ 
wartoœæ sygna³u wejœciowego 20 mA.

2. Zdj¹æ os³onê, nastawnik punktu zerowe-
go (14) obracaæ do czasu zmiany po³o-
¿enia trzpienia grzyba.

3. Zwiêkszyæ, a nastêpnie zmniejszyæ do
20 mA sygna³ wejœciowy, zwracaj¹c
uwagê, czy przy wartoœci 20 mA
trzpieñ grzyba siê poruszy.

4. Skorygowaæ ró¿nicê na nastawniku (14).
Obrót nastawnika w lewo powoduje
póŸniejsz¹, a obrót nastawnika w prawo
wczeœniejsz¹ zmianê po³o¿enia grzyba
zaworu.

Punkt koñcowy (zakres)

5. Po nastawieniu zera zmniejszyæ sygna³
pr¹dowy z zadajnika do 4 mA.
Przy wartoœci koñcowej 4 mA trzpieñ
grzyba zaworu powinien wykonaæ pe³ny
skok.

6 Na potencjometrze zakresu (10.1) 
nastawiæ wartoœæ krañcow¹.
Obrót potencjometru w prawo zwiêksza,
a obrót w lewo zmniejsza skok grzyba
zaworu.

7. Po dokonaniu korekcji sygna³ steruj¹cy
zwiêkszyæ. Sprawdziæ punkt zerowy
(20 mA) oraz wartoœæ koñcow¹ (4 mA).

8. Korekcjê powtarzaæ do momentu 
uzyskania prawid³owych wartoœci.

9. W³o¿yæ zworê, aby uruchomiæ funkcjê
szczelnego zamykania.

Rys. 6 · Si³ownik typu 3372-0(3/5)2x i -0(3/5)4x z trzpieniem wci¹ganym do wewn¹trz

os³ona

nastawnik punktu zerowego (14)

os³ona (8.9)

zakres (10.1)

zwora (16)
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5. Aktywacja i deaktywacja
funkcji szczelnego zamykania

W wypadku przekroczenia punktu za³¹cza-
nia uk³ad elektroniczny si³ownika umo¿li-
wia w³¹czenie funkcji szczelnego zamyka-
nia zaworu regulacyjnego.

Trzpieñ si³ownika wysuwany na zewn¹trz:

Spadek wartoœci zadanej poni¿ej punktu za-
³¹czania, tzn. poni¿ej 4,08 mA �0,09 mA
histerezy spowoduje ca³kowite odpowietrze-
nie si³ownika i szczelne zamkniêcie zaworu
przelotowego.

Trzpieñ si³ownika wci¹gany do wewn¹trz:

Wzrost wartoœci zadanej powy¿ej punktu za-
³¹czania, tzn. powy¿ej 19,92 mA �0,09 mA
histerezy spowoduje przesterowanie wyjœcia
pneumatycznego i szczelne zamkniêcie 
zaworu przelotowego.
Funkcja szczelnego zamykania zaworu
jest w³¹czona po za³o¿eniu zwory 
i wy³¹czona po zdjêciu zwory.

6. Wykonanie z sygnalizatorem
stanów granicznych – nastawa

1. Poluzowaæ obejmy sprzêg³a, przedni¹
obejmê zast¹piæ obejm¹ z uchwytem,
która jest elementem wyposa¿enia 
dodatkowego.

2. Przestawiæ zawór z si³ownikiem w po³o¿enie,
w którym ma nastêpowaæ prze³¹czenie.

3. P³ytkê zaciskow¹ umieœciæ na kolumnie
jarzma i tak przesun¹æ, aby dŸwignia przy-
lega³a do uchwytu sprzêg³a. Wyrównaæ
p³ytkê zaciskow¹ i dokrêciæ j¹ œrubami.

4. Pod³¹czenie elektryczne zgodnie 
z naklejk¹ na p³ytce zaciskowej:
czarny (BK) / niebieski (BU) > styk otwarty,
czarny (BK) / br¹zowy (BN) > styk 
zamkniêty.

5. Przestawiaæ trzpieñ, aby min¹³ po³o¿enie
prze³¹czenia, dok³adny punkt prze³¹cze-
nia ustawiæ za pomoc¹ œruby nastawczej.

Rys. 7 · Nadajnik stanów granicznych

œruba nastawcza

dŸwignia
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7. Pytania do producenta

(do pytañ proszê do³¹czyæ poni¿sze dane)

� oznaczenie typu

� zakres sygna³u nominalnego 
(zakres sygna³u steruj¹cego) si³ownika

Ø168

23
6

Ø30

23
6

Ø168

Ø30

32
1

Ø168

Ø30

PG11 G1/8

zasilanie 
G1/4

G1/8

 
G1/4

przy³¹cze
manometru

odpowietrzenie

Typ 3372-0(1/4)xx
si³ownik pneumatyczny

Typ 3372-0(3/5)1x i -0(3/5)3x    Typ 3372-0(3/5)2x i -0(3/5)4x
si³owniki elektropneumatyczne

Wymiary w mm
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